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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet
Planområdet ligger på Rutholen i Nannestad kommune, og omfatter del av eiendommene gnr. 39/8
og 39/48. Området er på ca. 60 dekar.
Ca. 46,5 dekar av eiendommene er
avsatt til framtidig næringsformål (N40)
for flyplassrelatert virksomhet i
kommuneplanen for Nannestad 20132029.
Hensikten med planarbeidet er å legge
til rette for at flyplassrelatert
næringsvirksomhet kan drives innenfor
kommuneplanens N40 på Rutholen.

1.2 Kort om planprogram, krav om konsekvensutredning og planprosess
Forskrift om konsekvensutredninger (KU) for planer etter plan- og bygningsloven, gjeldende fra
01.01.2015 har som formål å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under
forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer kan gjennomføres.
Planer som alltid skal behandles etter forskriften er detaljreguleringer på mer enn 15 dekar som
omfatter nye områder til utbyggingsformål, reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I. Dette gjelder
næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et
bruksareal på mer enn 15.000m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar. Området
som planlegges her til næringsvirksomhet er på mer enn 15 dekar, og må derfor
konsekvensutredes.
Forslagsstiller skal i forkant av konsekvensutredningen utarbeide forslag til planprogram.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive det aktuelle området og
hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet, basert
på eksisterende kunnskap. Relevante og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal fremgå
hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i planarbeidet.
Forslag til planprogram skal, med utgangspunkt i relevante rammer og krav gitt i §7 og vedlegg IV
i forskriften, redegjøre for hvilke forhold som skal utredes og belyses i konsekvensutredningen. Det
skal beskrives hvilke fremgangsmåter eller metoder som skal benyttes i utredningene for å
fremskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap. Planprogrammet skal utformes slik at det
kan tas stilling til om planarbeidet er gjennomført i samsvar med planprogrammet.
Forslag til planprogram skal sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner
og legges ut til offentlig ettersyn. Dette skal normalt skje samtidig med varsling av planoppstart, jf.
plan- og bygningsloven §8-3, §11-13 og §12-9. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen
for å gi uttalelse skal være minst seks uker.
Ansvarlig myndighet fastsetter planprogrammet. Ved fastsetting skal det redegjøres for
høringsuttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt planprogram. Ansvarlig
myndighet skal, blant annet med bakgrunn i høringsuttalelser, gi nødvendige føringer for
planarbeidet. Planprogrammet skal fastsettes innen ti uker etter frist for uttalelser. De som har
avgitt høringsuttalelse skal gjøres kjent med fastsatt planprogram.
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE SITUASJON
2.1 Beliggenhet
Eiendommene gnr. 39/8 og 39/48, vist med rød strek på flyfotoet under, ligger på Rutholen i
Nannestad kommune. Rutholen ligger vest for E16 ved Sør-Gardermoen. Oslo Lufthavn og vestre
rullebane ligger rett øst for E16 i dette området.

I nærområdet ligger hotellene Scandic Oslo Airport, Gardermoen Airport Hotel og Best Western
Oslo Airport Hotell. Forsvarets Flysamling Gardermoen ligger også i nærheten. Det er opparbeidede
parkeringsområder for flyreisende i nærområdet, som ligger utenfor flyplassområdet.
Rutholen er på kartet til venstre det området
der det står et 1-tall.
Avstand til terminalen på flyplassen er
ca. 3,9 km, Nannestad sentrum (Teigebyen)
8,2 km, og Jessheim 8,3 km.
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2.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter del av eiendommene gnr. 39/8 og hele gnr. 39/48. Eiendommene eies av
planforslagsstillerne Munthe-Kaas. Hele gnr. 39/8 er på totalt 129 dekar. Gnr. 39/48, som er deres
bebygde boligeiendom, er på 4,6 dekar.
2.3 Planavgrensing
Planområdet er på ca. 60 dekar. Det området som vil inngå i næringsområdet avgrenses av
eiendomsgrensene i nord, øst og nordvest, grensa til Romerike landskapsvernområde i sør, og en
utrettet avgrensing av kommuneplanens område N40 i sørvest. I tillegg inngår ca. 4 dekar som er
til regulert adkomstveg i reguleringsplanen for Rutholen - Sør Gardermoen, vedtatt av Nannestad
kommunestyre den 11.06.2003, samt breddeutvidelser.

Det er også ønskelig å få vurdert mulighetene til en
annen adkomstløsning til planområdet. Dette omfatter
en videreføring av opparbeidet vegsystem innenfor
tilliggende næringsområde i øst og inn i planområdet.
Kartet til venstre viser at opparbeidet rundkjøring ligger
øst for den som er regulert (heltrukken sort strek).
Mulig videreføring av veg inn mot gnr. 39/8 er vist med
sorte streker.

2.4 Arealbruk
En større del av området har tidligere vært dyrket, mens øvrig del er skog og bebyggelse med
gårdsplass. Av kommuneplanens oversikt av arealbruk innenfor de avsatte 46,5 dekar til
næringsformål utgjør dyrka mark 34,9 dekar, skog 0,8 dekar, åpen fastmark 10,4 dekar og veg
0,3 dekar. Resten av planområdet utgjør i hovedsak skog, vegareal, samt bolig med garasje og
hage innenfor gnr. 39/48.
Bebyggelsen innenfor gnr. 39/8 består av et våningshus fra før 1900 og et stabbur, samt en låve
med tilbygg på ca. 980m², som blir brukt til ulike aktiviteter. Av de vanligste kan nevnes eventaktiviteter, kurs og undervisning, reparasjon av eget utstyr, garasje, møter i feltmessige
omgivelser, m.v.
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2.5 Teknisk infrastruktur
Hovedadkomst til området er via rundkjøring i E16, vegen som går til Scandic, og en privat veg inn
til bebyggelsen på Rutholen. Årsdøgntrafikk (ÅDT) på E16 forbi Sør-Gardermoen var i 2014 på
13.400, mens den var økt til 14.740 i 2015.
Vann og avløp er fra hovedledninger som ligger på vestsiden av E16.
Det er en nettstasjon ved Gardermoen Airport Hotel.
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3. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER
3.1 Overordna forutsetninger
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.
Vedtatt ved kgl. res. 12.06.2015.
De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som regjeringen mener det er
viktig at fylkeskommunene og kommunene legger vekt på i sin planlegging etter plan- og
bygningsloven i kommende fireårsperiode. Forventningene skal legges til grunn for de nye
fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer,
og for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. På denne måten skal forventningene
bidra til bedre sammenheng mellom plannivåene og gjøre planleggingen mer forutsigbar, effektiv
og målrettet. Forventningene er knyttet til tre hovedtema:
 Gode og effektive planprosesser
 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Planretningslinjene ble fastsatt ved kgl. res. av 26.09.2014.
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen
og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet.
3.2 Kommunale forutsetninger
I fbm. rulleringen av kommuneplan 2010-2025 sendte grunneierne inn innspill på endring av
formål for eiendommen Rutholen fra LNF til ”Flyplassrelatert næring". Nannestad kommune så

"positivt på dette innspillet ut fra at overordnede hensyn tilsier en endring av arealbruken i
flyplassens nærområde, både ut fra arealbehov knyttet til flyplassrelaterte formål, og at annen
arealbruk er konfliktfylt i forhold til støy og forurensing." Ca. 47 dekar er avsatt til framtidig

næringsområde med benevnelse N40 i kommuneplanen 2010-2015. I kommuneplanbestemmelsene står det følgende for N40: "Kun flyplassrelatert virksomhet er tillatt for området,
f.eks. administrasjonsbygg/kontor, kurs- og konferansevirksomhet eller overnatting/hotell.
Parkeringsvirksomhet er ikke tillatt."
I fbm. sluttbehandlingen av kommuneplanen 2013-2029 den 29.10.2013 ble området N40 unntatt
rettsvirkning, og ble markert hvitt på plankartet. Det ble vedtatt at forslag til endrede
bestemmelser for N40 skulle legges ut på høring i hht. bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
Kommunestyret vedtok den 10.06.2014, under sak 43/14, som punkt 1 at kommuneplanen vedtas
med endret planbestemmelse for N40, samt at plankartet oppdateres i samsvar med
kommunestyrets vedtak.
Ny planbestemmelse for N40 ble følgende:
"Kun flyplassrelatert virksomhet er tillatt for området, f.eks. administrasjonsbygg/kontor, kurs/konferansevirksomhet, helserelatert virksomhet eller overnatting/hotell."
Kommunestyret vedtok også følgende punkt 2:

"Nannestad kommune vil ta initiativ til at det iverksettes en prosess mellom OSL, Ullensaker og
Nannestad med sikte på å etablere en helhetlig løsning for parkeringsformål for ansatte og ulike
typer reisende (jobbreiser / ferie- fritidsreisende)."
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Det er utarbeidet en strategisk næringsplan for Nannestad, som ble vedtatt i kommunestyret
16.09.2014. Strategisk næringsplan er en temaplan som inngår i kommunens samlede
planportefølje. Planen er i stor grad basert på innspill fra næringslivet i kommunen.
Fra Næringsplanen kan refereres følgende:
"STRATEGIER – KOMMUNIKASJONSÅRER OG NÆRINGSOMRÅDER
1. Arbeide for at Nannestad tillates å utvikle næringsområder langs E-16.
2. Oppnå regional aksept for å utvikle næringsområdene vest for flyplassen.
3. Etablere dialog med aktuelle grunneiere med sikte på å utvikle næringsområder i tilknytning til
E-16 og hovedflyplassen.
4. Etablere dialog med næringsaktører som søker nærhet til flyplassen eller E-16."
"STYRKING AV EKSISTERENDE NÆRINGSLIV
Nannestads mål er at det lokale næringsliv gis mulighet for videre vekst og utvikling.
Suksessfaktorer
a) God dialog mellom kommunen og næringslivet
b)Tilgang til næringsarealer som samsvarer med næringslivets behov
c) Utdanning som er tilpasset næringslivets behov
d) Utvikling av næringsklynger rundt etablert virksomhet"
3.3 Reguleringsplaner i nærområdet
Tilgrensende område i øst inngår i reguleringsplanen for Rutholen - Sør Gardermoen, vedtatt i
Nannestad kommunestyre den 11.06.2003, og med reviderte bestemmelser sist vedtatt 11.06.2013
i Plan- og utviklingsutvalget (PU). Det nærmeste området er regulert til vegetasjonsbelte inkludert
automatisk fredete kulturminner. Området øst for vegetasjonsbeltet er regulert til næringsformål,
N1 og N2. Jfr. vedtaket den 11.06.2013 er N1 og N2 regulert til følgende:
"Områdene kan utnyttes til hotell, konferansesenter/messehall, restaurant (bevertning), kontor,
lett industri, lager eller lignende. Salgsvirksomhet kan tillates der det er underordnet planens
hovedformål. Slik virksomhet kan godkjennes av kommunene etter samtykke fra Statens vegvesen.
Det tillates midlertidig allmenn parkering i sommermånedene juni - august i tre år. Forlengelse kan
tillates av det faste utvalget for plansaker etter egen, begrunnet søknad." Maks. BYA er satt til
35%, og maks. høyde til 15m. Regulert og opparbeidet hovedadkomst til området er via
rundkjøringen i E16. Fra denne hovedadkomsten er det regulert en veg til gnr. 39/8 og
39/48.Vegen er regulert som en privat veg på tilsammen 5m inkludert grøfter.
Øst for E16 gjelder reguleringsplanen for Sør-Gardermoen, vedtatt av Ullensaker Herredsstyre den
25.03.1996, med etterfølgende bebyggelsesplaner. Innenfor området er det regulert til bl.a.
næringsvirksomhet som publikumsrettet virksomhet og serviceanlegg, hotell, restaurantvirksomhet,
kontorer, hotell, flysamling, og parkering/garasjeanlegg mv. Innenfor området i sør, nærmest
rundkjøringa i E16, er det anlagt et større parkerings- og serviceanlegg for flyreisende.
Områdereguleringsplanen for Hovedflyplassen ble endelig vedtatt i Miljøverndepartementet den
24.04.2013. Det sies i planbeskrivelsen til planen at den skal ha en tidshorisont som er relatert til
en flytrafikk på 35 millioner passasjerer pr. år, som planlegges å være kapasiteten for de to
rullebanene og for T2. Inne på flyplassområdet er det regulert for bl.a. ekspedisjonsbygninger,
parkeringsanlegg for passasjerer og flyplassansatte, passasjerfunksjoner, hotell, kontorer,
bygninger og anlegg for flyteknisk drift, flyplassens drift med tilhørende administrasjon, og
flyplasstilknyttede aktiviteter som passasjerservice, cateringvirksomhet, utleie- og
servicevirksomhet for biler, mm.
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4. ALTERNATIVE UTVIKLINGSMULIGHETER
Grunneier ønsker å utarbeide en områderegulering med mulighet til å regulere til flere typer
virksomheter som kan bli aktuelle å tilrettelegge for i framtiden. Det er pr. i dag ingen konkrete
planer om tiltak i området. Det er derfor behov for å få en planavklaring og forutsigbarhet om hva
som kan være mulig å få til av virksomheter og tiltak i framtiden.
Grunneier har sett på flere alternative muligheter for framtidig bruk av eiendommene, og som er
ansett å være innenfor begrepet flyplassrelaterte virksomheter. Ved offentlig ettersyn av
planprogrammet framkom følgende:





















Kommunikasjonsmaster for mobil og radionett
Samferdselstiltak/kommersielle parkeringsplasser/parkeringshus for reisende og ansatte ved
lufthavnen
Flyteknisk verksted for reparasjon av motor/skrog
Opplæringsinstitusjon innen luftfart – simulator og kursvirksomhet
Lager innendørs/utendørs – flyfrakt/fryselager
Overnatting/hybler/leilighetshotell
Hotell og konferanse
Medisinsk behandling/sykehus/helseforetak – dagkirurgisenter m/observasjon/behandling/
pleieplasser
Fjernvarmeanlegg
Verksted for håndtering av bakkeutstyr for luftfart
Overvåkning og kommunikasjonssentraler
Verksted for reparasjon av lastebiler/personbiler/øvrig motorisert utstyr
Mottak for spesialavfall – mottak, behandling og destruering av batterier - litium,
metallhybrid, NiCad, samt fremtidig batteriteknologi fra luftfart og elbiler
Administrasjon og håndtering av utleiekjøretøyer
Event-/opplevelsevirksomhet
Kontor/administrasjon
Næringsmiddelindustri – catering/drikke
Lett industri
Kriminalomsorg/varetektsplasser
Første linje asylmottak, herunder også lukket mottak

Etter offentlig ettersyn har grunneier gjort en ny vurdering av type flyplassrelaterte virksomheter,
og vil gå videre med det som er opplistet i kommuneplanens bestemmelser. Opplistingen er der
ikke uttømmende. Type virksomhet i reguleringsplanen vil derfor ikke bare bli begrenset til
administrasjonsbygg/kontor, kurs-/konferansevirksomhet, helserelatert virksomhet eller
overnatting/hotell.
Hvilke reguleringsformål som vil være aktuelle, avhenger av hva området kan reguleres til. Et
aktuelt formål kan være kombinert formål næring/tjenesteyting, kombinert bebyggelse- og
anleggsområde, evt. angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte
hovedformål. Kombinasjonene må da utdypes i bestemmelsene.
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5. UTREDNINGSTEMA
5.1 Kommuneplanen
I fbm. utarbeidelsen av kommuneplanen 2010 - 2025 ble det gjennomført konsekvensutredninger
med ROS i fbm. endret arealbruk. Her inngår også Rutholen. Tabellene under er hentet derfra:
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I tabell til kommuneplanbestemmelsenes §2.7 er det opplistet hvilke tema som skal avklares og
belyses i videre reguleringsarbeid for Rutholen. Se under:

Det som må utredes av tiltakshaver er det krysset av for følgende tema:
Landskap og grønnstruktur
Kulturminner, kulturmiljø
Ras/flom
Radon
Vannbalanse
Kapasitet på eksisterende vegsystem
Kollektivdekning
Behov for trafikksikring
De tema som må vurderes av myndighet er:
Naturverdier, biologisk mangfold og vannmiljø
Jord- og skogressurser
Vann og avløp
5.2 Innledning
I hht. forskrift om konsekvensutredninger skal et planprogram gjøre rede for formålet med
planarbeidet, beskrive det aktuelle området og hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø
og samfunn i det konkrete planarbeidet, basert på eksisterende kunnskap. Relevante og realistiske
alternativer skal beskrives, og det skal fremgå hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i
planarbeidet.
Følgende temaer anses relevante å utrede i fbm. denne plansaken:
5.3 Tiltak, virksomhet, marked
Det er i kapittel 4 listet opp endel aktuelle virksomheter som ønskes avklart i fbm. planprosessen.
Ut fra dette er det aktuelt å fokusere på:
Marked, synergieffekter av lokalisering nær hoteller og flyplassen, og områdets kvaliteter.
Disponering av planområdet med formål og utnyttelse.
Konsekvenser av valgte alternativer for nærområdene og kommunen.
Konsekvenser av planforslaget for tjenestetilbud og arbeidsmarked.
Metode:
Analyser, vurderinger, beskrivelser av tiltak, illustrasjoner.
12

5.4 Landskap og grønnstruktur
Planområdet grenser inntil Romerike Landskapsvernområde (RLVO) mot vest og sør. I flg.
konsekvensutredningen til kommuneplanen skal planområdet ikke være så stort at det
kommer i konflikt med RLVO. Heller ikke utforming av tiltaket må komme i konflikt med formålet
til RLVO. Videre må driften av tiltaket sikre naturverdiene i den del av området som ikke blir avsatt
til næringsformål. Det er også viktig å se på tilgjengeligheten av dette verdifulle og særegne
landskapet til vernområdet, som en del av opplevelsesvirksomheten bl.a. rettet mot hotellgjester.
Metode:
Vurderinger, beskrivelser av tiltak.
5.5 Kulturminner, kulturmiljø
Det ble høsten 2014 utført arkeologiske registreringer innenfor N40. Rapport foreligger. Det ble i
hovedsak prioritert å sjakte de flatere arealene nedenfor skråningen, som strekker seg fra
nordvestre del av planområdet, i sørøstlig retning, mot midtre del av planområdet i sør. Dette
arealet ble vurdert å ha det høyest potensialet innenfor området. Fra toppen av skråningen i
nordøst, kunne det sees to topografisk skilte flater på nordsiden av veien og en på sørsiden av
veien. Det ble åpnet to sjakter på hver av de to flatene i nord, og fire sjakter på flaten i sør.
Innenfor planområdet er det funnet tre lokaliteter med aktivitetsspor fra førromersk jernalder i
form av 15 kokegroper/mulige kokegroper og ett ovns-/ildproduserende anlegg.
Grunneier ønsker at det blir søkt dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser i fbm.
planbehandlingen.

Det står et våningshus inne på gnr. 39/8 som er sefrakregistrert og et stabbur. Våningshuset er
tidfestet til 1875-1899. Huset er både støyisolert og modernisert, og stabburet har vært utvidet, og
de anses derfor som lite bevaringsverdig.
Metode:
Vurderinger i fht. bruk av området, vern og frigivelse av kulturminner.
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5.6 Ras/flom
Hoveddelen av planområdet består av
tykk marin avsetning, mens en mindre del
i øst består av breelvavsetninger, jfr. kart
fra NGU.
Planområdet ligger på kanten mot raviner.
Det er raviner med vann i planområdets
ytterkant i nord og vest. Selve det
området som er planlagt til bebyggelse og
tiltak er hellende mot vest, men noe er
også relativt flatt. Planområdet drenerer til
Sogna. Det er ikke flomutsatt.
Det er ikke kartlagt risiko i fht. kvikkleire
hverken innenfor planområdet (sort ring)
eller i nærområdene, noe kartet hentet
fra NVE viser.

Dette er et kart som var vedlagt søknad
fra 1983 om planering av 18 dekar av
den østre og øvre del av jorda. Søknaden
ble godkjent samme år. For å redusere
eksisterende helningsforhold skulle det
kjøres på masser fra slettenivået og øvre
skråning for oppfylling i overgangen mot
sletta. For søndre del av feltet ville en
god del av bakketopp gå til oppfylling av
de lavere partier mot skogen. Det skulle
planeres til en ny helling på 1:8 eller
bedre. Planeringen er gjennomført.
Det er i september 2016 foretatt
grunnundersøkelser og vurdering av
områdestabiliteten. Byggegrunnen er
god, og området er klarert for
kvikkleireskred.
Flyfoto viser bruk av området, bl.a. med
tyngre kjøretøy. Planområdet anses å
være stabilt i fht. dagens bruk.
Metode:
Geotekniske vurderinger ut fra hvilke
tiltak som kan være aktuelle å
gjennomføre innenfor planområdet.

14

5.7 Støy
I flg. Miljøstatus.no ligger området innenfor støysonene til flyplassen.
En mindre del av planområdets østre
del ligger innenfor støysonen 65-70
dB, mens øvrig del av planområdet
ligger innenfor støysonen 60-65 dB.
Eksisterende bolighus ligger i rød
sone.
Det vises til støyretningslinjen
T-1442/2012 ved utarbeidelse av
reguleringsplan.
Metode:
Vurdere om og hvor det kan etableres støyfølsomme bruksformål, og evt. tiltak.
5.8 Radon
I flg. arealinformasjon fra NGU er det moderat til lav aktsomhetsgrad i fht. radon.
I flg. §13-5 i TEK10 skal bygninger
prosjekteres og utføres med
radonforebyggende tiltak slik at
innstramming av radon fra grunn
begrenses.
Metode:
Vise i bestemmelsene til krav i
TEK10, §13-5 i fbm. prosjektering av
bygg.

5.9 Vannbalanse
Konsekvensvurderingen i kommuneplanen sier at vannbalansen etter tiltaket skal vurderes sett i
forhold til ravinen. Dette tolkes dit hen at overvann fra tette flater ikke skal føre til økt utslipp av
vann ut i tilliggende raviner, slik at det kan føre til fare for erosjon og utrasing.
Metode:
Vurdere alternative overvannsløsninger. Sette krav i bestemmelsene om at håndtering av overvann
skal skje etter prinsippet om lokal overvannshåndtering.
5.10 Kapasitet på eksisterende vegsystem
Dagens veg inn til Rutholen er smal. Den er
regulert i total 5 meters bredde. Med øking av
virksomheten i området vil nok også føre til en
øking av trafikken. Hvor stor økning og fordeling av
trafikk over døgnet vil avhenge av type virksomhet.
Økt trafikk kan føre til behov for breddeutvidelser
av vegen.
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Eksisterende adkomstveg er lang og
kronglete, og har en smal passasje forbi
bolighuset på gnr. 39/51.

Det har tidligere vært sett på alternativ adkomst i fht. den som ble varslet, og da via naboområdet
i øst. Dette er vist på skissen under:
Bommene er flyttet.
Parkeringsområdet i sør kan være for
langtidsparkering.
Parkeringsområdet i vest kan være for
korttidsparkering, f.eks. en til to
dager. Da kunne gjester både på
hotellet og Rutholen få benytte seg av
parkering her.
Vegen inn til Rutholen er vist med
totalt 8 meters bredde inkludert
grøfter. Dette er tilstrekkelig.
Den brune vegen er internveg inne på
parkeringsområdet. Skissen viser også
at parkeringsområdet kan utvides mot
sør.
Metode:
Beregne framtidige trafikkmengder. Vurdere behov for breddeutvidelser av dagens veg til
Rutholen, og om det er mulig å samkjøre adkomsten til hotellet, næringsarealene med parkering
og Rutholen som alternativ til dagens veg. Det er viktig å få signaler tidlig i planprosessen om en
slik løsning er ønskelig, spesielt fra kommunen.
5.11 Kollektivdekning
Det går i dag shuttelbusser mellom Scandic-hotellet og terminalen på flyplassen.
I tillegg går rute 331 fra flyplassen forbi SørGardermoen, via Eltonåsen, Ask og til Oslo
Bussterminal, rute 815 mellom Hurdal, flyplassen og
Jessheim, og rute 855 mellom Maura, Nannestad,
flyplassen og Jessheim. Bussforbindelsen mellom
Sør-Gardermoen, flyplassen, Nannestad, Maura,
Jessheim og Oslo må anses å vær god.
Rutebussene korresponderer med andre busser på
flyplassen, Nannestad og Jessheim, samt med
Gardermobanen, Intercitytog og lokaltog.
Metode:
Dokumentere tilgjengelighet til kollektivtransport i
nærområdet.

16

5.12 Behov for trafikksikring
Det er i dag gang- og sykkelveg langs sørsiden av E16 forbi på Sør-Gardermoen, med kryssing av
E16 i bru. Ved Herva er det kryssing under vegene og videre gang- sykkelveg langs vegene inne på
flyplassen, og til Jessheim og Gardermoen Næringspark mm. Det er ikke regulert eller opparbeidet
gang- og sykkelveg eller fortau langs de interne vegene i nærområdet.
Metode:
Ut fra beregnet framtidig trafikk til/fra planområdet, se på behovet for en egen gangforbindelse til
gang- og sykkelvegen langs E16.
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6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
6.1 Planprogram og varsel om oppstart regulering
Forslag til planprogram er utarbeidet av Plan1 AS på oppdrag av Liv og Hugo Munthe-Kaas, og
med gjennomgang av Nannestad kommune før utleggelse til offentlig ettersyn.
Plan- og bygningsloven gir klare rammer for hvordan planprosessen skal foregå, med høringer der
berørte kan medvirke.
Forslag til planprogram har vært sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med
varsel om oppstart av planarbeid. Kunngjøringen av planprogram og varsel om oppstart av
regulering sto i Eidsvoll/Ullensaker Blad den 12.12.2015. Planprogrammet ble sendt på høring
sammen med brev datert 10.12.2015, der det også ble varslet oppstart av planarbeid, og sendt
berørte myndigheter, grunneiere, naboer og interesseorganisasjoner. Planprogram og varsel om
oppstart av planarbeid ble også gjort tilgjengelig på Plan1 AS sine hjemmeside www.p1.no, samt
på kommunens hjemmeside www.nannestad.kommune.no. Frist for å gi uttalelse skal være minst
6 uker, og fristen ble satt til 30.01.2016.
Når uttalefristen var ute har Plan1 AS oppsummert de innkomne uttalelsene og kommentert disse i
samråd med grunneier. Planprogrammet er så oversendt kommunen for endelig fastsetting.
6.2 Framdrift
Det var framdrift for behandling av planprogrammet:
12.12.2015 - 30.01.2016
Høring og offentlig ettersyn
07.02.2017
Vedtak og fastsettelse av planprogram av Nannestad kommune
6.3 Områderegulering
Planforslaget skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. Plandokumentene vil omfatte
en planbeskrivelse med konsekvensutredning, plankart, bestemmelser, ROS og sjekkliste
naturmangfold.
Planforslaget vil så bli oversendt kommunen for behandling. Det er Plan- og utviklingsutvalget som
vedtar om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen kunngjør så offentlig
ettersyn og sender planforslaget ut på høring til berørte myndigheter, grunneiere, naboer og
interesseorganisasjoner. Også her er frist for å gi uttalelse minst 6 uker. Når fristen er ute
forbereder kommunen med evt. justeringer, planforslaget for sluttbehandling i Kommunestyret.
Etter at planen er vedtatt vil kommunen kunngjøre vedtaket med 3 ukers klagefrist.
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7. KONTAKTINFORMASJON
7.1 Planmyndighet
Nannestad kommune, Teknisk forvaltning, Teiealleen 31, 2030 Nannestad
Tlf. 66 10 50 00
Besøksadresse: Kommunehuset, Teiealleen 31, 2030 Nannestad
Hjemmeside: www.nannestad.kommune.no
7.2 Forslagsstiller for detaljreguleringen
Hugo Munthe-Kaas
Tlf. 909 595 92
e-post: hugo@armydays.no
7.3 Plankonsulent for planprogram
Plan1 AS v/Berit M. Sivertsen
Tlf. 917 92 417
Besøksadresse: Balder Allé 2, Gardermoen Næringspark
e-mail: bms@p1.no
Hjemmeside: www.p1.no
7.4 Adresse for merknader
Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen
e-mail: bms@p1.no
Kopi til Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad
e-post: postmottak@nannestad.kommune.no
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8. OPPSUMMERING AV INNKOMNE UTTALELSER MED KOMMENTARER
Oppsummering av innkomne uttalelser til varsel om regulering og offentlig ettersyn av
planprogram, samt kommentarer til disse er gjort av plankonsulent. Disse er som følger:
Hafslund Nett, 10.12.2015
Norges vassdrags- og energidirektorat, 15.12.2015
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 26.01.2016
Avinor, 27.01.2016
Lars Fossum, 28.01.2016
Akershus fylkeskommune, 02.02.2016 (varslet om behov for utsatt frist)
Statens vegvesen, 02.02.2016 (varslet om behov for utsatt frist)

Hafslund Nett (HN)
Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt
distribusjonsnett)
HN har elektriske anlegg i planområdet som vist på vedlagt kart. Planforslaget må ta høyde for og
hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig
at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.
Anlegget som er under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon.
Eksisterende høyspenningsluftledning
HN har en høyspenningslinje nordvest for planområdet. Basert på varslet planavgrensningen ser
det ikke ut som linjen faller innenfor planområdet.
Behov for ny nettstasjon
Planprogrammet legger opp til regulering av flere typer virksomheter, og det er derfor vanskelig å
beregne det konkrete behovet for nettstasjon(er). Nettselskapet ber om at det settes av arealer til
tilstrekkelig antall nettstasjon innenfor planavgrensningen for å sikre strøm til ny bebyggelse.
Frittliggende nettstasjoner må plasseres minimum tre met er fra veikant og utenfor vegens
frisiktsoner. Fortau, gang- og sykkelveg regnes også som vegkant. Størrelsen på nettstasjonene er
vanligvis mindre enn 10m² og det må være adkomst til nettstasjonen med kranbil (med
støttebein). Nettstasjonen skal stå minst 5m fra bygning med brennbare overflater, og avstanden
gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn
til magnetfelt og støy fra nettstasjoner anbefaler nettselskapet at det minimum er 10m mellom
netts tasjonen(e) og boligbebyggelse.
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og
oppføres. Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Nettselskapet ber
derfor om at følgende ivaretas i reguleringsbestemmelsene:
joner tillates oppført inntil 1m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5m byggegrense
rundt nettstasjoner.
utnyttelsesgrad.
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være minimum 16m² ,
og det stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon m.v.
Strømforsyning og omlegging/flytting av eksisterende nett
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må
som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til
erverv av nye stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.
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Vedlagt kart
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger:
- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig
- Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke eller offentliggjøres
Inntegning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet. Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner
avsettes i planen til arealformål bebyggelse og anlegg, underformål "Andre typer bebyggelse og
anlegg", energianlegg kode 1500, jfr. vedlegg I til kart- og planforskriften.
Annet
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.

Kommentarer:
Tas til orientering.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Områder med marine avsetninger – kvikkleire
Planområdet befinner seg i et område med tykke havavsetninger (jfr. NGUs løsmassekart,
www.ngu.no). I alle områder med marine avsetninger kan det finnes kvikkleire, og det må
dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere (områdestabilitet). Om det avdekkes
kvikkleire i området, må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen. En geoteknisk
utredning i fbm. reguleringsplan skal utrede reell fare og nødvendige risikoreduserende tiltak for å
oppnå tilstrekkelig sikkerhet for bebyggelsen, og skal inneholde en dokumentasjon av
områdestabiliteten jf. NVEs retningslinjer 2/2011 – "Flaum- og skredfare i arealplanar" og NVEs
veileder 7/2014 – "Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved
arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper." Dette må gjøres senest på reguleringsplannivå. Det må framgå av
utredningen at det vil være tilfredsstillende sikkerhet. Sikkerhetsnivå er gitt i byggteknisk forskrift
(TEK 10) §7-3 – "Sikkerhet mot skred" med veiledning.
NVE anmoder om at en prøver å unngå direkte inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er mulig
må tiltakene beskrives i planen med hensyn på teknisk utforming, mulige konsekvenser i
vassdraget (biologisk mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon mv.) og eventuelt avbøtende tiltak.
Dette for at tiltakene skal kunne avklares i fht. vannressurslovens bestemmelser. NVE mener i
prinsippet at bekker bør være åpne og følge sine naturlige løp. Åpne bekker har verdi for biologisk
mangfold, naturopplevelse og som landskapselement, og gir mindre fare for flomskader enn
lukkede bekker. De vil også påpeke viktigheten av at eksisterende kantvegetasjon tas vare på (jf.
vannressurslovens §11). NVE vil også minne om at Leira er et vernet vassdrag, der
ravinelandskapet langs Songa er en viktig del.
Deres retningslinjer NVE 2/2011 og veileder NVE 7/2014, ligger tilgjengelig på
www.nve.no/flaumog-skred/arealplanlegging, og det bes om at disse legges til grunn i det videre
planarbeidet. Vedlagt er også ei sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder som kan benyttes i
forbindelse med planarbeidet. Sjekklista er ment brukt som et generelt hjelpemiddel for å sjekke ut
aktuelle forhold og for å sikre tilfredsstillende dokumentasjon av relevante forhold knyttet til faren
for flom, erosjon, skred eller vassdragsmiljø.
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Kommentarer:
Det er gjennomført grunnboringer innenfor planområdet. I rapport datert 19.09.2016 framgår det
at det ikke er funnet tegn til kvikkleire. Totalsonderingene viser i all hovedsak tørrskorpeleire med
noe sand de øverste 3-4m, overliggende sandlag, overliggende middels fast leire med varierende
men økende motstand mot dybden. Fra dybde 20-25m går leiren over til å bli fast/meget fast.
Området ligger nesten i den marine grensen, dvs. gammel strandsone. Grunnmassene er
sedimentert lagvis, med tallrike sandlag i en ellers sandig/siltig leire.
Det er også gjort en vurdering av områdestabiliteten, og i rapport konkluderes det med at området
er klarert for kvikkleireskredfare.
Det er i utgangspunktet ikke ment at tiltaket skal medføre inngrep i tilliggende vassdrag.
NVE`s sjekkliste vil bli gjennomgått i fbm. utarbeidelsen av Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS).
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har følgende
konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser:
Areal og transport
I oversendt planprogram fremkommer det at forslagsstiller vurderer en rekke alternative
muligheter for fremtidig bruk av tomten. Blant disse er etablering av parkeringshus for reisende og
ansatte ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Fylkesmannen vil vise til sin uttalelse av 12.05.2014,
angående endring av kommuneplanbestemmelsene tilknyttet det aktuelle planområdet. Selv om
kommunen valgte å ta ut formuleringen "parkeringsvirksomhet er ikke tillatt" fra bestemmelsene
åpner ikke formålet flyplassrelatert virksomhet for etablering av parkeringsplasser rettet mot
brukere av lufthavnen. Som Fylkesmannen presiserte i ovennevnte uttalelse faller slik
parkeringsvirksomhet inn under kommuneplanformålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
I brev av 24.04.2013 vedtok Miljøverndepartementet et overordnet mål om 75 prosent
kollektivandel for reiser til lufthavnen. Vedtaket ble fattet i forbindelse med stadfesting av
områdereguleringen for Oslo Lufthavn Gardermoen. I begrunnelsen for vedtaket ble det vektlagt at
for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren, er det nødvendig med restriksjoner på
biltrafikken i tillegg til en økt satsning på klimavennlig transport. Begrensninger i parkeringsdekning
er et effektivt virkemiddel for å redusere biltrafikk og stimulere til bruk av klima- og miljøvennlige
transportformer. På motsatt vis vil forbedring av parkeringsdekningen ved lufthavnen stimulere til
mer bilbruk.
Med bakgrunn i det ovennevnte vil Fylkesmannen stille seg sterkt kritisk til et fremtidig planforslag
som åpner for etablering av parkeringsplasser for reisende og ansatte ved Oslo Lufthavn
Gardermoen. Et slikt planforslag vil være i strid med overordnede målsetninger om andel
kollektivreiser til og fra lufthavnen.
Blant reguleringsformålene som er aktuelle for planområdet nevnes også besøks- og
arbeidsplassintensiv virksomhet som kontor/administrasjon. Fylkesmannen viser til retningslinje
R10 Rett virksomhet på rett sted i den nylig vedtatte regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus. I retningslinjen fastslås det at arbeidsplassintensive virksomheter bør lokaliseres sentralt
i en bystruktur, ha god kollektivtilgjengelighet, lav parkeringsdekning med bil og mange
innbyggere i gang- og sykkelavstand. Med bakgrunn i disse kriteriene kan ikke det aktuelle
planområdet regnes som egnet for lokalisering av arbeidsplass-/besøksintensiv virksomhet.
Fylkesmannen vil stille seg negativ til bruk av reguleringsformål som åpner for slik virksomhet.
22

Fylkesmannen vil også stille seg kritisk til etablering av handels- og servicevirksomhet og
arbeidsplassintensiv virksomhet som ikke er direkte tilknyttet aktiviteten ved Oslo Lufthavn.
Samfunnssikkerhet
Planlagt utbygging ligger i et område med marine avsetninger og i nærheten av kartlagt faresone
for kvikkleireskred, se NVEs kart. Fylkesmannen forutsetter at det foretas en geoteknisk utredning i
forbindelse med reguleringsplan som skal vise reell fare og avbøtende tiltak for å oppnå nødvendig
sikkerhet, jfr. TEK 10, §7-3 med veiledning. Plan- og bygningsloven §4.3 stiller krav til ROS-analyse
i tilknytning til planforslaget, og eventuelle faresoner skal avmerkes på kartet som hensynssone
med bestemmelser.
Naturmangfold
Planområdet grenser direkte til ravinedalen Sogna og Romerike landskapsvernområde. Ravinedalen
ble kartlagt i 2012, og er registrert som en svært viktig naturtypelokalitet i Naturbase (A-verdi).
Lokaliteten er en del av et større ravinesystem som vurderes som et av de mest intakte og
verdifulle i Nannestad.
Raviner er en sårbar rødlistet naturtype som Norge har et internasjonalt ansvar for å ivareta. Den
største trusselen for naturtypen er terrenginngrep og oppfylling i forbindelse med utbygging og
landbrukstiltak. Raviner er aktive systemer med leirskredgroper og rasflater som vil ødelegges ved
irreversible inngrep. Intakte og aktive raviner danner grunnlag for forekomster av spesialiserte
arter knyttet til blottlagt leire. Dette medfører at det i mange tilfeller finnes et rikt artsmangfold i
ravinedalene.
Det fremkommer i planprogrammet at det skal tas sikte på at reguleringsplanen ikke kommer i
konflikt med formålet til Romerike landskapsvernområde. Fylkesmannen forventer at
reguleringsplanens potensielle innvirkning for de svært viktige naturverdiene i området synliggjøres
og dokumenteres gjennom planforslagets konsekvensutredning. Vi forutsetter at planforslaget
utarbeides med mål om å ivareta hensynene til naturmangfold.
Jordvern og kulturlandskap
Det nasjonale jordvernmålet ble skjerpet i 2015 og det er et mål å øke matproduksjonen.
Fylkesmannen anbefaler derfor at bruken av området tar hensyn til dyrka jord, kulturlandskapet og
områdets beliggenhet. Egnet næringsvirksomhet i dette området bør vurderes i
konsekvensutredningen, og om mulig bør dyrka jord bevares.
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 8. april 2015 (www.fmoa.no, under plan og
bygg, arealforvaltning), samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” av
24.6.2011 (se www.planlegging.no).

Kommentarer:
Parkering
Det er i tilknytning til områdereguleringen for flyplassen at det i retningslinjene sies at utbygging
av parkeringsplasser for flypassasjerer vil skje etappevis og skal tilpasses et overordnet mål om at
minst 75% av flypassasjerene skal reise kollektivt til flyplassen.
Ett er å vedta en teoretisk prosent kollektivandel, noe annet er å måle dette fortløpende. Videre å
følge dette opp med tilstrekkelig kollektivkapasitet og ruter i fht. de reisende, som er stadig
økende.
Myndighetenes nei til å drive lovlig privat parkering utenfor flyplassgjerdet, er å anse som direkte å
hemme sunn konkurranse i fht. de som driver parkeringsvirksomhet innenfor gjerdet.
Å etablere lovlige plasser der en har kontroll på tidsrom og antall i fht. der det drives uoversiktlig
virksomhet innenfor områder som ikke er regulert, og i fht. steder der det klart drives uten
tillatelser, må være i det offentliges interesse. Spesielt også der det er etablert tilbringertjeneste.
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Det er i fbm. ferier og spesielt i sommermånedene at parkeringssituasjonen er mest kritisk. Og det
er da ofte "kreative" løsninger dukker opp, som det er liten oversikt over. Å ha tilstrekkelige lovlige
parkeringsområder i disse tidsrommene er en god og klart nødvendig avlastning for flyplassen. Da
kan det også drives en sunn konkurranse.
Det vises til kommunestyrets behandling av endring av kommuneplanbestemmelsene for N40 den
10.06.2014, og vedtaket som ble fattet der. Kommunestyret har helt klart vedtatt at kommunen vil
ta initiativ til at det iverksettes en prosess mellom OSL (nå Avinor), Ullensaker og Nannestad med
sikte på å etablere en helhetlig løsning for parkeringsformål for ansatte og ulike typer reisende
(jobbreiser/ferie- og fritidsreiser.)
Type næringsvirksomhet
Det er i kommuneplanbestemmelsene for N40 sagt at kun flyplassrelatert virksomhet er tillatt for
området, f.eks. administrasjonsbygg/kontor, kurs-/konferansevirksomhet, helserelatert virksomhet
eller overnatting/hotell. Når det står f.eks. må dette oppfattes som ikke uttømmende.
Grunneier mener at de virksomheter som har vært opplistet foran er flyplassrelatert. Det er likevel
lite som kan tyde på at det vil arbeidsintensive bedrifter, som en normalt vil oppfatte å høre
hjemme nært opp til kollektivterminal i en by eller inne på flyplassen, ønsker å etablere seg her.
Men dette vil også styres av markedet med priser, leie kontra eie, størrelser på arealer,
arbeidstakernes bosted osv.
Avinor har prognoser som sier at det rundt 2030 vil det kunne være 35. millioner passasjerer i året.
En må da også forvente at flyplassens regionale betydning for næringslivet, spesielt i
naboområdene, vil øke framover, samtidig som antall reisende og flyplassens videre virksomhet og
aktiviteter øker. Det er da viktig å legge til rette for framtidsrettet næringsvirksomhet i de
områdene som i overordna planer er utpekt til å ta veksten utenfor flyplassgjerdet. Dette gjelder
både i kommuneplanene og i Regional plan for areal og transport der Jessheim, Gardermoen
Næringspark og flyplassen er utpekt som regionale områder for arbeidsintensive virksomheter, og
som også er særlige innsatsområder for økt by- og næringsutvikling. Næringsarealer vest for
flyplassen er en historisk og naturlig del av flyplassen.

ROS
Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse tilknyttet planforslaget. Se forøvrig kommentarer til uttalelsen
fra NVE.
Naturmangfold
Tas til etterretning.
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Jordvern
Planområdet er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel, og dette må oppfattes slik at
jordvernet i dette området er fraviket som høyeste prioritet. Fylkesmannen har ikke hatt innsigelser
til den næringsvirksomheten som Kommunestyret vedtok i møte den 10.06.2014. Det har ikke vært
drevet aktivt jordbruk innenfor planområdet på mange år. En parkeringsvirksomhet som tar hensyn
til jorda, og som kan opphøre og jorda gå tilbake til produksjon, er enklere enn hvis størstedelen
av arealet blir bygget ned.
Avinor
Restriksjoner i fht. flyplassens drift
Pga. nærheten til flyplassens operative drift bes det om at en i planbestemmelsene fanger opp
viktige restriksjoner i fht. flyplassens primære funksjoner. Herunder kan opplyses at foreløpige
beregninger viser at de ikke kan tillate bygg, anlegg eller konstruksjoner som overstiger kote 230,
dvs. 31m over terskel på RWY01L. Deres analyser viser at denne høydebegrensingen også er
kritisk i fht. uønsket turbulens. I tillegg vil det være påkrevet med radiotekniske analyser for alle
bygg som overstiger kote 220, jfr. restriksjoner i fht. Oslo Lufthavns BRA-kart. En mindre del av
den østre tomten og vegen inn til eiendommene vil ha en kritisk grense på kote ca. 210.
Resultatet av disse analysene kan ytterligere begrense mulighetene for å bygge høyere enn
220/210, og bør således gjennomføres straks forslag til lokalisering og utforming av bygg er
konkretisert.
Gjør oppmerksom på at overnevnte høydebegrensninger relaterer seg til eksisterende
driftssituasjon og ikke det vestlige alternativet for en eventuell tredje rullebane. De finner det
naturlig at dette utredes nærmere i fbm. planprogrammet.
Alternativ bruk av eiendommene
De registrerer at parkeringsvirksomhet igjen er løftet frem som ett av flere alternative
utviklingsmuligheter på Rutholen. I planprogrammets pkt. 3.2 om kommunale forutsetninger
redegjøres det for at bestemmelsen "Parkeringsvirksomhet er ikke tillatt" ble tatt ut i de siste
oppdaterte planbestemmelsene for N40. Videre er det henvist til det skal iverksettes en prosess
mellom OSL, Ullensaker og Nannestad kommune med sikte på å etablere en helhetlig løsning for
parkeringsformål for ansatte og ulike typer reisende. De kan ikke se at dette er gjennomført, men
vil påpeke at de synes det er utfordrende derom kommunene legger til rette for fremvekst av nye
parkeringsanlegg rundt flyplassen samtidig som kravene til økt kollektivandel på flyplassen ble
innskjerpet i 2013 til 75% i gjeldende områderegulering for flyplassen. Som de tidligere har påpekt
i brev til kommunen, må en påregne et hardere press på hver aktør til å spisse sine tilbud i
konkurranse med andre aktører og andre transportmidler til lufthavnen. I den forestående T2
utvidelsen har de heller ikke lagt til rette for økt shutteltrafikk fra området rundt flyplassen og til og
fra terminalens forplass.

Kommentarer:
Restriksjoner
En finner det naturlig å kun ta hensyn til restriksjoner i fht. dagens flyplass.
Parkering
Det vises til kommentarer gitt til Fylkesmannens uttalelse.
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Lars Fossum
Går ut i fra at det i planarbeidet tas hensyn til at adkomsten til hans eiendom Ukkestadskauen
gnr. 39/43 ikke vanskeliggjøres ved en fremtidig utvikling og alternativ bruk av planområdet.

Kommentarer:
En er godt kjent med at det er trangt forbi eiendommen, og at vegkanten er helt inntil bolighuset.
Dette er ingen ønskelig framtidig situasjon. Vegen forbi er regulert i 5 meters bredde. Det er derfor
ønskelig å se på muligheten til å forskyve vegen og la den bli bredere, evt. innsnevre akkurat forbi
bolighuset. En har også sett på en alternativ adkomst via næringsområdet i nord, som anses å
være mer naturlig og framtidsrettet, og der en kan se næringsområdene i sammenheng. Dette
ønskes vurdert nærmere i samråd med grunneier og kommunen.
Akershus fylkeskommune
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som fagmyndighet
for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har på bakgrunn av det foreliggende materialet følgende
merknader til varselet, men gjør oppmerksom på at de kan komme med ytterligere kommentarer
når planen legges ut til offentlig ettersyn:
Planprosessen
Regionalt planforum er en arena for drøfting av planer under arbeid. Plansaker som berører
interesser som er viktige for flere regionale instanser kan meldes opp i regionalt planforum for
drøfting. Det er særlig viktig at dette gjøres tidlig i planarbeidet. De anbefaler at det vurderes å ta
den aktuelle områdereguleringen opp til diskusjon i regionalt planforum før den legges ut til
offentlig ettersyn.
Viktige regionale interesser
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av fylkestinget 14.12.2015. Et
av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om
flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles
målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Planen
vektlegger styrking av regionale byer spesielt og bybåndet generelt. De regionale byene og
bybåndet skal ta en høy andel av veksten i befolkning og arbeidsplasser. Det slås fast at
lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel og tjenester bør skje etter prinsippet om rett
virksomhet på rett sted, som blant annet innebærer at arbeidsplassintensive virksomheter bør ha
høy arealutnytting, sentral lokalisering i bystrukturen, god kollektivtilgjengelighet, mange
innbyggere i gang- og sykkelavstand, lav parkeringsdekning for bil og høy parkeringsdekning for
sykkel.
Med henvisning til det ovennevnte fraråder fylkesrådmannen at det åpnes for arbeidsplass og
besøksintensive virksomheter i området som ikke er direkte tilknyttet virksomheten ved Oslo
lufthavn.
Parkering
Akershus fylkeskommune har tidligere uttalt seg til en søknad midlertidig dispensasjon for
etablering av ca. 760 parkeringsplasser på de samme eiendommene som planarbeidet omfatter.
Nannestad kommune innvilget dispensasjonen 4. desember 2012. Vedtaket ble administrativt
påklaget av Akershus fylkeskommune, men klagen ble trukket av fylkesutvalget i FU-sak 44/13
uten nærmere begrunnelse. Kommunens vedtak ble også påklaget av fylkesmannen i Oslo og
Akershus og Statens vegvesen region øst. Settefylkesmannen i Buskerud omgjorde kommunens
vedtak og avslo dispensasjonssøknaden i brev datert 24.05.2013.
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Den nylig vedtatte regionale planen for areal og transport trekker frem parkeringsregulering som et
virkemiddel i areal- og transportplanleggingen, og det forventes at kommunene utarbeider en
parkeringspolitikk i tråd med føringene i planen. For å støtte kommunene i dette arbeidet
utarbeider Akershus fylkeskommune et regionalt kunnskapsgrunnlag for parkeringspolitikk, som vil
foreligge innen kort tid.
Da Miljøverndepartementet i brev datert 24.04.2013, stadfestet områderegulering for Oslo lufthavn
Gardermoen, hevet departementet den overordnede målsettingen for kollektivandelen for
flypassasjerer til minimum 75 prosent. Departementet slo fast at dette bare kan oppnås dersom
det samtidig legges til rette for å styrke kollektivtilbudet og tas i bruk virkemidler for å begrense
biltrafikken, bl.a. gjennom begrensning i antall nye parkeringsplasser.
Med henvisning til det ovennevnte fraråder fylkesrådmannen at det åpnes for parkeringsvirksomhet
i planområdet.
Fylkesveg
For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region
øst.
Automatisk fredete kulturminner
Akershus fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer i planområdet i 2014.
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven §9 er oppfylt. Det ble påvist tre automatisk fredete
bosetningslokaliteter; ID 179680, 179682 og 179683 i kulturminnedatabasen Askeladden. En
fullstendig registreringsrapport er vedlagt. Lokalitetene er fredet etter kulturminneloven §§4a og 6.
Ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, tildekke eller på annen
måte utilbørlig skjemme kulturminnene, uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene (jfr. §§3 og
8). Kulturminnelokaliteter som skal bevares, må markeres med hensynssone H730 i plankartet. Det
må utformes tilhørende bestemmelser som sikrer reell fremtidig bevaring. Akershus
fylkeskommune understreker at bevaring ikke er forenelig med fortsatt bruk av området som
parkering eller som bane for kjøring med militære- og andre kjøretøy. Grunneier er blitt varslet
skriftlig om dette, 10.02.2015, og han har samtidig fått oversendt kart som viser
kulturminnelokalitetenes geografiske plassering. Dersom fremtidig arealbruk ikke er forenelig med
bevaring av lokalitetene, kan tiltakshaver søke dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser
(jfr. kulturminneloven §8, fjerde ledd). Reguleringsplanforslaget utarbeides i så fall med annet
ønsket arealformål. Lokalitetene markeres som bestemmelsesområder, uten pålagt hensynssone.
Når planen legges ut til offentlig ettersyn, vil fylkeskommunen på vegne av tiltakshaver søke
Riksantikvaren om dispensasjon. Dersom det gis dispensasjon, vil Riksantikvaren i mange tilfeller
stille vilkår om en arkeologisk utgravning. Kostnadene ved arkeologiske undersøkelser vil normalt
måtte dekkes av tiltakshaver, jfr. kulturminneloven §10.
Med hensyn på tilførselsvegen, øst for N40, ble dette arealet regulert i 2003. Sør for tilførselsveien,
på gnr. 39/2, ble det påvist en automatisk fredet kulturminnelokalitet; ID54466. Lokaliteten er
gjennom gjeldende regulering avsatt til spesialområde bevaring; SK2. Fylkeskommunen forutsetter
at hele spesialområde SK2 videreføres i det nye reguleringsplanforslaget. Dersom det blir aktuelt
med breddeutvidelse for tilførselsveien, forutsettes dette gjort på nordsiden av regulert vegtrasé.
Nyere tids kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelse gis på grunnlag av arkivmateriale. Den tidligere husmannsplassen
Rutholen ble skilt ut fra Ukustad østre på midten av 1800-tallet. I dag består tunet av våningshus,
stabbur og driftsbygning. Et nyere hovedhus oppført på 1990-tallet ligger et stykke øst for tunet.
Våningshus og stabbur er registrert i SEFRAK (sefraknr. 238-211-1 og 2). Våningshuset skal ha
årstallet 1893 innrisset i innvendig tømmerstokk og stabburet skal ha årstallet 1863 innrisset.
Driftsbygningen er av nyere dato. Tunet på Rutholen er omgitt av grøntområder og vegetasjon og
grenser inntil Romerike landskapsvernområde. Bygningene på Rutholen er godt bevart og har
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bevart sin sammenheng på tunet. Sammen utgjør de et lite kulturmiljø, som vitner om et
samfunnslag som for lengst er borte. Fylkesrådmannen anbefaler at Rutholen vurderes regulert til
bevaring gjennom hensynssone eller gjennom generelle bestemmelser. Dersom det legges opp til
utvikling på øvrige deler innenfor planområdet anbefaler vi at det reguleres inn en
buffer/vegetasjonsskjerming som sørger for at tunet fortsatt kan oppleves omgitt av grøntområder
og vegetasjon.
Universell utforming
Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte
bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Fylkesrådmannen viser til at prinsippet om universell
utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven §1-1, og §12-7 nr. 4, som
omhandler bestemmelser i reguleringsplaner.
Nannestad kommuneplan stiller i §2.9 krav om at prinsippet om universell utforming skal legges til
grunn i alle nye planer. Fylkesrådmannen forventer at dette følges opp i det videre planarbeidet.
Vassdrag
For å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann setter EUs rammedirektiv for
vann, gjennom vannforskriften, strenge krav til forvaltning av vannressursene våre. I tråd med
vannforskriften §1, er det utarbeidet en regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma
(inkludert Akershus). Planen trådte i kraft 01.01.2016 og finnes på
http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/
Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer,
kystvann og grunnvann. Miljømålene er det viktigste i forvaltningsplanen, og skal sikre en helhetlig
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet.
Planområdet ligger innenfor vannområdet Leira-Nitelva. Vannområdet har ambisjon om å innfri
vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen legger til rette
for ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i vannforskriften.

Kommentarer:
Arbeidsplasser
Det vises til kommentarer gitt til Fylkesmannens uttalelse.
Parkering
Det vises til kommentarer gitt til Fylkesmannens uttalelse.
Automatisk fredete og nyere kulturminner
Kulturminnene er ikke planlagt regulert til kulturminne, og grunneier ønsker at det blir søkt
dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser i fbm. planbehandlingen.
Det omtalte våningshuset er både støyisolert og modernisert, og stabburet har vært utvidet. De
anses derfor som lite bevaringsverdig.
UU
Tas til etterretning.
Vassdrag
Tas til etterretning.
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Statens vegvesen
Kommentarer til arealformål og innhold
I oversendt planprogram fremkommer det at forslagsstiller vurderer en rekke alternative
muligheter for fremtidig bruk av tomten. Blant disse er etablering av parkeringshus for reisende og
ansatte ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Statens vegvesen vil vise til Fylkesmannen i Oslo og
Akershus sin uttalelse av 12.05.2014, angående endring av kommuneplanbestemmelsene tilknyttet
det aktuelle planområdet. Selv om kommunen valgte å ta ut formuleringen "parkeringsvirksomhet
er ikke tillatt" fra bestemmelsene åpner ikke formålet flyplassrelatert virksomhet for etablering av
parkeringsplasser rettet mot brukere av lufthavnen. Som Fylkesmannen presiserte i ovennevnte
uttalelse faller slik parkeringsvirksomhet inn under kommuneplanformålet samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur.
I forbindelse med stadfesting av områdereguleringsplan for Oslo Lufthavn Gardermoen ga
Miljøverndepartementet i brev av 24.04.2013 uttrykk for at det bør være et mål å øke
kollektivandelen ved hovedflyplassen til 75 prosent ved en gradvis styrking av kollektivtilbudet,
kombinert med en begrensning i antall nye parkeringsplasser og en bevisst bruk av
prismekanismer. Begrensninger i parkeringsdekning er et effektivt virkemiddel for å redusere
biltrafikk og stimulere til bruk av klima- og miljøvennlige transportformer. Forbedring av
parkeringsdekningen ved lufthavnen vil stimulere til mer bilbruk.
Parkeringsdekningen innen Oslo Lufthavn sitt område er med unntak av noen få uker om
sommeren høyere enn parkeringsbehovet. Dette ifølge forslag til masterplan for Oslo Lufthavn
2012-2050.
Konklusjon
Statens vegvesen stiller seg sterkt kritisk til et fremtidig planforslag som åpner for etablering av
parkeringsplasser for reisende og ansatte ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Et slikt planforslag vil
være i strid med overordnede målsetninger om andel kollektivreiser til og fra lufthavnen.

Kommentarer:
Det vises til kommentarer gitt til uttalelse fra Fylkesmannen.

29

